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כנפיים הוצאה לאור, 2022, 157 עמ'
'חוות החיות' )יחד עם '1984'( מהווה את פסגת יצירתו של ג'ורג' אורוול. לכל הפחות, הן היצירות 

המפורסמות ביותר שלו, שרוב הקוראים קראו אותן בשלב זה או אחר של חייהם.

העלילה בספרנו פשוטה. היא ממוקמת באיזור חקלאי באנגליה, בו שוכנות כמה חוות שבעליהן אינם 
אוהדים זה את זה )בלשון המעטה(. החיות בחוותו של מר ג'ונס מתארגנות למהפכה בהשראתו של 
מיג'ור הזקן, חזיר שניבא בחלומו את שחרור כולן מעול האדם הנצלני. מיג'ור נפטר זמן קצר לאחר 
פעמיים  פעם  מנסה  ג'ונס  מר  עצמאית.  חווה  ומקימות  ג'ונס  במר  למרוד  מצליחות  אלו  אך  חזונו 
להסתער על החווה עם שכנים מהחוות האחרות, אך החיות מגלות אומץ לב ורוח לחימה ובהנהגת 

החזירים נפוליאון וסנובול מצליחים להבריח את התוקפים.

עקרונות  הומיה.  נפש  ומלאות  מונפים,  דגלים  מצעדים,  עם  חוגגות  הן  חירותן,  את  להדגיש  כדי 
המהפכה מסוכמים כמניפסט, שבעה כללים המפורסמים בריש גלי וכל החיות מנסות ללמוד אותם 
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בעל פה. אלא שלצערנו כמו תמיד, המהפכה איננה מתקדמת בכיוון הרצוי. איכשהו החזירים נוטלים 
אישיים  אינטרסים  ההנהגה,  על  בשליטה  מריבות  המהפכה.  למנהיגי  עצמם  את  וממנים  שליטה 
החווה  את  מדרדרים  מטורף,  אישיות  ופולחן  בוטה,  תעמולה  עם  אלימות  של  שילוב  אגואיסטים, 
מדחי אל דחי. בסופו של דבר מוצאות החיות את עצמן במצב גרוע יותר 

ממצבן הטרום-מהפכתי.

בברית  ולמתרחש  הקומוניסטי  למשטר  ברורה  אלגוריה  הוא  הסיפור 
המועצות של אותה תקופה. איננו צריכים להיות היסטוריונים דגולים 
בתחילה  עומדים  המהפכה  בראש  הפועלות.  הדמויות  את  להכיר  כדי 
היותר  הוא  סנובול  וטרוצקי(.  )סטאלין  וסנובול  נפוליאון  חזירים,  שני 
ונפוליאון הוא המחושב והערמומי. הם מתווכחים  פעיל ואינטיליגנטי, 
ביניהם כיצד יש לפעול על כל שעל וצעד. בסופו של דבר נפוליאון מגרש 
את סנובול בעזרת כלבים שאומנו בחשאי ומסתערים לפתע. סנובול נס 
על נפשו מהחווה ולא נראה עוד. נפוליאון משליט משטר אימה אכזרי 
תופעה  בכל  מואשם  סנובול  מגוחכת.  בתעמולה  המשולב  החיות  על 
חיים  ותומכיו  נפוליאון  מיידית.  להורג  מוצאות  כאוהדיו  הנחשבות  וחיות  בחווה,  הקורית  שלילית 

בנפרד, ברמת חיים גבוהה בהרבה ותוך כדי ניצול החיות.

גם ההיסטוריה משתנית מרגע לרגע )ליתר דיוק תיאורה(. גיבורי המהפכה והמלחמה מוכרזים לפתע 
כרשעים, תיאור המאורעות משתנה מפעם לפעם, והמנהיג העליון )נפוליאון-סטאלין( משנה לפי 
גחמותיו את האויבים העומדים בפני חיות החווה. בקצרה, כל מי שיודע קצת היסטוריה סובייטית 

)מעט מאוד יספיק(, ימצא אותה בסיפור )כמובן, ההיסטוריה עד שנת 1945 לערך(.

החזירים.  לשליטת  עצמו  ומתאים  לפעם  מפעם  משתנה  המניפסט  כיצד  בהשתאות  רואים  אנו 
החזירים עצמם כמובן מכחישים בתוקף כל שינוי שכזה. במיוחד בולט השינוי של הכלל "כל החיות 

ההנהגה, מ על  בשליטה  ריבות 
אגואילטים,  אישיים  אינטרלים 
שילוב של אלימות עם תעמולה בוטה, 
את  מדרדרים  מטורף,  אישיות  ופולחן 
דבר  של  בלופו  דחי.  אל  מדחי  החווה 
גרוע  במצב  עצמן  את  החיות  מוצאות 

יותר ממצבן הטרום-מהפכתי.
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שוות זו לזו". זה היה הכלל בתחילת המהפכה, אבל בסופו הפך לכלל "כל החיות שוות זו לזו, אך יש 
חיות ששוות יותר".

עד  ברוסיה.  המצב  את  קשות  לבקר  לו  הפריע  לא  הדבר  אך  בהשקפתו,  סוציאליסט  היה  אורוול 
כמה שמשונה הדבר לנו כיום, הרי קשה היה לו לפרסם את ספרו בבריטניה. התקופה הייתה אחרי 
מלחמת העולם השנייה ורוסיה נחשבה במידת מה כידידה. בחוגי השמאל האנגליים כל ביקורת על 
רוסיה נחשבה כמעין בגידה. נזכיר כי אפילו בישראל היו אז רבים שהעריצו את סטאלין. די להיזכר 
של  )ביטאונה  המשמר"  "על  בעיתון  לו  שהוענקו  המחמאות  בשפע 
הגדול...  המהפכני  הלוחם  העמים...  כ-"שמש  הוגדר  סטאלין  מפ"ם(. 
בעולם..."  השלום  תנועת  קברניט  הסוציאליסטית...  הבנייה  אדריכל 
ועוד שלל דימויים מעין זה. מותו כונה "האסון הגדול, אשר ירד על עמי 
ברית המועצות, על הפרולטריון העולמי, ועל כל האנושות המתקדמת, 

בהלקח המנהיג הגדול והמצביא המהולל". 

יחד  גם  וטרוצקי  סטאלין  יותר.  קיימת  איננה  הסובייטית  האימפריה 
נמצאים בגן-העדן הסוציאליסטי, עם או בלי קרל מרקס. אך עדיין הספר 
רלוונטי, אולי יותר מתמיד. אורוול חזה את עידן ה–fake news, התעמולה השקרית הבוטה, סילוף
יוכל למצוא  כל אחד  וכהנה.  ועוד כהנה  'המנהיג החזק',  על  פולחני האישיות, הדגש  ההיסטוריה, 

בספר את המתאימה לתקופתנו.

יתרון נוסף לספר הוא קוצרו. הספר מכיל רק 157 עמ' )בעברית(, מה שהופך אותו למעשה לנובלה 
ניתן לכן לגמוע את  נובלה היא עלילה שיצאה מכלל סיפור קצר אך אל רומן לא הגיעה(.  )כזכור, 
הסיפור בשעה קלה מתחילתו ועד סופו, מה שמוסיף לחינו. המהדורה החדשה גם מאוירת ע"י מאייר 

עכשווי. הלשון בה איננה גבוהה מדי כך שהיא מתאימה גם לבני-נוער ואפילו לילדים.

איננה ה הלובייטית  אימפריה 
קיימת יותר. לטאלין וטרוצקי גם 
יחד נמצאים בגן-העדן הלוציאלילטי, 
עם או בלי קרל מרקל. אך עדיין הלפר 

רלוונטי, אולי יותר מתמיד. 
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ג'ורג' אורוול הוא שמו הספרותי של אריק בלייר )1903-1950(. הוא נולד למשפחה בריטית ענייה 
ומיוחסת בעת שאביו שירת כפקיד בהודו. לאור כישוריו והצטיינותו בלימודים קיבל מילגת לימודים 
ל-'איטון'. לאחר לימודיו שירת בצבא הבריטי בבורמה ופרש בגלל התנגדותו לאימפריאליזם הבריטי. 
אחר כך הסתובב עני ורעב בצרפת ואנגליה שם כתב את ספרו הראשון 'דפוק וזרוק בפריז ובלונדון' 
לאחר  לאנגליה  וחזר  נפצע,  הקומוניסטים,  לצד  בספרד  האזרחים  למלחמת  התנדב  הוא   .)1933(
שאיבד ֵאמון גם בסוציאליסטים. הוא נפטר בגיל 47 בשנת 1950 משחפת, אותה כנראה קיבל בשנות 

נדודיו העניות.

זכויות היוצרים על ספריו פגו לאחרונה ממש )שבעים שנה אחרי מות המחבר(. זו הסיבה כנראה 
שספרו זה זכה לתרגום ואיורים מחודשים ואין לנו אלא לקוות שגם כתביו האחרים יצאו שוב לאור, 

וכל המרבה הרי זה משובח.

מומלץ לכל אלו שעדיין לא קראו את הספר (אם יש כאלו), וגם אלו שקראו יהנו לקוראו שוב 

ולהיזכר בו. 
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